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អាសុីប៉ាសុីហ្វិកជាតំបន់ដាលមានចំនួនចាើនបំផុតនាពលករធ្វើារតាមផ្ទះ៖
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៤ ក្នុងចំណោម ៥ នាពលករធ្វើារតាមផ្ទះ គឺជាសា្តី

៦១% នាពលករធ្វើារតាមផ្ទះមិនតាូវបនគាបដណ្តប់ោយចាបាប់ារងារ
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ជ័យជំនះជាបាវត្តិសស្តាមួយសមាាប់ ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ ៖ នៅថ្ងាទី ១៦ ខាមិថុនា ឆ្នាំ 
២០១១ នៅឯសន្និសិទពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហបាជាជាតិ សំលាងបោះឆ្នាតចាើ
នលើសលុបនាតំណងរដ្ឋាភិបល តំណងនិយោជក និង តំណងនិយោជិត បនអនុម័តលើ 
អនុសញ្ញាថ្មី និងារផ្តល់អនុសសន៍ ស្តីពីពលករធ្វើារតាមផ្ទះ

តើអនុសញ្ញាថ្មី នាះមានន័យយ៉ាងណសមាាប់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ?

១. ជាារសំរាចចុងកាាយ សហគមន៍អន្តរជាតិបនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវារា ារធ្វើារតាមផ្ទះ 
គឺជាារងារ! 

២. ារអនុម័តអនុសញ្ញានាះបនបងា្ហាញារប្តាជា្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិដើមាបីឱាយបាសើរឡើងនូវលក្ខខ
ណ្ឌរបស់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ និងបនដក់សមា្ពាធលើរដ្ឋាភិបលដាលមិនបនារពរពលករធ្វើ
ារតាមផ្ទះនៅកាាមចាបាប់ារងាររបស់ពួកគា។ ដូច្នាះបើោះបីជា គ្មានារផ្តល់សច្ចាប័នក៏ដោយ 
ក៍យន្ដារណ៍ថ្មីនាះគឺជាឧបករណ៍ដ៏ដមានតម្លា។

៣. បាសិនបើរដ្ឋាភិបលផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា បនា្ទាប់មកទៀតពួកគាតាូវយល់ពាមជាមួយ
ារចងារប្តាជា្ញាចិត្តៅតាមស្តង់ដថ្មី។

រដ្ឋជាសមាជិកដាលមិនបនបោះឆ្នាត (អនុបវាទ)៖ សធារណរដ្ឋឆាក  អាលសល់វា៉ាឌ័រ មា៉ាឡាសុី ប៉ាណមា៉ា 

បាទាសសិង្ហបុរី ស៊ូដង់ បាទាសថា និងចកាភពអង់គ្លាស។ បាទាសជាសមាជិកដាលបនបោះឆ្នាតបាឆំងនឹងអនុសញ្

ញា៖ បាទាសស្វីស ។

លោក Juan Somavia អគ្គកនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបនមានបាសសន៏ដា "បាវត្តិស
សា្តគឺតាូវបនធ្វើឡើងហើយ ...  យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរបាព័ន្ធស្ដង់ដរនាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ
អោយចូលៅក្នុងសាដ្ឋកិច្ចកាា ផ្លូវារជាលើកទីមួយហើយនាះគឺជាភាពអស្ចារាយដ៏ដមានសរៈសំខា
ន់មួយ»។ 

ដល់ពាលវាលាដាល យើងតាូវស្គាល់ពីសិទ្ធិ និងទាមទារសិទ្ធិរបស់យើង ដាលស្ថិតនៅកាាម 
អនុសញ្ញាអង្គការសហបាជាជាតិថ្មីស្ដីពី “ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ” ។

ស្ថិតនៅកាាមអនុសញ្ញាថ្មី និងារផ្តល់អនុសសន៍៖

ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ គឺជា៖

•	 មនុសាសណមា្នាក់ ដាលធ្វើារនៅក្នុង ឬសមាាប់គាួសសរ ឬគាួសសរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាារ
ងារ

•	 មនុសាសណមា្នាក់ ដាលគាាន់តាធ្វើារងារតាមផ្ទះជាបណោ្តាះអាសន្ន ឬ តាមរដូវាល 
មិនមានជាារងារជាបាចំ ឬជាមូលដ្ធាន មិនតាូវបនចត់ទុកជាពលករធ្វើារតាមផ្ទះ។ អ្នក
ថាទាំក្មាងក្នុងរយៈពាលម្ដងាល គឺមិនមានជាពលករធ្វើារតាមផ្ទះទា។

•	 ោះជាយ៉ាងណ រដ្ឋាភិបលអាចដកកម្មករនិយោជិតបាភាទខ្លះ 
បាសិនបើារដក់បញ្ជូលពួកគា នឹងបណ្តាលឱាយមាន «បញ្ហាជាក់លាក់ណមួយកើតឡើង។

•	 រដ្ឋាភិបលតាូវតាកំណត់អាយុអបាបបរមាសមាាប់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ 
ដាលមិនអោយតិចជាងអាយុពលករទូៅ។ ចំពោះពលករដាលមានអាយុកាាម ១៨ ឆ្នាំ 
តាូវបាាកដា កំរិតនាារងារមិនប៉ះពល់នឹងឱាសសិកាសារៀនសូតារបស់ពួកគា។
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អនុសញ្ញានាះបនបងា្ហាញ៖

សិទ្ធិរបស់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ និងាតព្វកិច្ចនារដ្ឋសមាជិក៖

ារទទួលស្គាល់នាចាបាប់ ៖ រដ្ឋាភិប
លគួរតារបញ្ចូលពលករធ្វើារតាមផ្ទះ 
នៅកាាមចាបាប់ារងារដាលមានសាាប់ 
និងគោលនយោបយ ឬារអភិវឌ្
ឍចាបាប់ថ្មីដើមាបីគាបដណ្តប់ឱាយពួកគា 
ហើយវាមិនគួរប៉ះពល់ដល់ចាបាប់ និងគោលន
យោបយដាលមានសាាប់ដាលមានអំណោយ
ផលបន្ថាមទៀត។

ារារពរស្មើគ្នា៖ ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ 
គួរតាមានសិទ្ធិពលកម្មជាអបាបបរមា និងា
រារពរដូចគ្នាជាមួយពលករផាសាងទៀតទាំ
ងអស់រួមទាំងលក្ខខណ្ឌារងារស្មើភាព 
និងលក្ខខណ្ឌារងារសមរមាយ។

ារផ្ដល់ជូនស្មើគ្នា៖ ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ 
និងពលករទូៅស្ថិតកាាមស្ដង់ដរារ
ងារអបាបបរមា ដូចជាម៉ាងធ្វើារបន្ថាម 
ម៉ាងពាលនាារសមាាក ថ្ងាឈប់សមាាក 
និងារឈប់សំរាកបាចំឆ្នាំ។

ារារពរ៖ ារបាឆំងនឹងាររំលោភបំពន 
ារយយី រឺបៀតបៀន អំពើហឹងាសា 
ាររីសអើង និងារធ្វើារោយ  បង្ខំ។ 
ពលករធ្វើារតាមផ្ទះក៏ដមានសិទ្ធិទទួលបន 
ារារពរសន្តិសុខសង្គកម និងលំហាមាតុភាព 
ដាលមាននៅក្នុងចាបាប់ជាតិ។

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព៖ 
ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ មានសិទ្ធិទទួលបន
បរិយាសារងារមួយដាលមានសុវត្ថិភាព 
និងមានសុខភាពល្អ។

ារសមាាក៖ ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ មានសិ
ទ្ធិទទួលបនថ្ងាសមាាកបាចំសប្តាហ៍ ដាល
ពួកគាមិនចំបច់រស់នៅក្នុងគាួសសរ ឬនៅតា
មានវត្តមាននៅទីនោះក្នុងអំឡុងពាលសមាាក 
ឬថ្ងាឈប់របស់ពួកគាឡើយ។

បាាក់ឈ្នួល៖ ពលករធ្វើារតាមផ្ទះមាន
សិទ្ធិទទួលបនបាាក់ឈ្នួលយ៉ាងហោចណ
ស់ម្តងក្នុងមួយខា ដាលមានភាពយុត្តិធម៌ 
និងសមហាតុផលៅតាមទំហំនាារងារ។ 
ដូចមានចាងក្នុងចាបាប់ជាតិ ពលករធ្វើារតាមផ្
ទះមានសិទ្ធិទទួលបនបាាក់ឈ្នួលអបាបបរមា។

ឯកសរ៖ ពលករធ្វើារតាមផ្ទះមានសិទ្ធិដើមាបី
រកាសាឯកសររបស់ពួកគា។

នាះបើយោងតាមអនុសសន៍៖

ភាពឯកជនវាជ្ជសស្តា៖ រដ្ឋាភិប
លគួរតាធានាឱាយបននូវភាពជាឯកជ
នរបស់ារធ្វើតាស្តផ្នាកវាជ្ជសស្
រ្ត និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ារពាររីសអើង 
ធ្វើឱាយព័ត៌មានសុខភាពអាចរកបន និង
មិនគួរតមាូវឱាយមានារធ្វើតាស្តផ្ទាពោះ 
ឬារធ្វើតាស្តមារោគអាដស៍។

នៅកាាមអាយុារពរ៖ ារយកចិត្តទុកដ
ក់ពិសាសគួរតាតាូវបនផ្តល់ឱាយៅតាមតមាូវ
ាររបស់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះកាាម ១៨ ឆ្នាំ
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាារារពរពួកគាពីារបង្ក
គាាះា្នាក់នៅកន្លាងារងារ លក្ខខណ្ឌារងារ 
និងម៉ាងពាលធ្វើារ។

ម៉ាងធ្វើារ៖ គួរតាូវបនកត់តាា បាចំារ 
ឬនៅពាលមានារហៅ គួរតាូវបនបាបញ្ញត្តិជាមួ
យនឹងម៉ាងអតិបរមា និងសំណង។

សមាាក៖ ថ្ងាសំរាកបាចំសប្តាហ៍ថារ គួរតា
តាូវបនពាមពាៀងគ្នាជាមួយនឹងនិយោជក 
ប៉ុន្តាមិនអាចលើសពី ១៤ ថ្ងា។ កំដរគាួសសរនៅ
ថ្ងាឈប់សមាាកមិនមានជាផ្នាកមួយនាារឈ
ប់សមាាកបាចំឆ្នាំទា។

បាាក់ឈ្នួល៖ ារទូទាត់បាាក់ឈ្នួ
លដាលគួរតាតាូវបនកត់តាាទុក។ 
ារទូទាត់នៅតាមបាភាទារងារ 
តាូវតាអោយបនសមរមាយ និងតាូវតាមបាបញ្ញត្តិ 
និងតាមារកំណត់ ោយមិនមានារទូ
ទាត់លើកន្លាងស្នាក់នៅ ឬវត្ថុផាសាងៗដាល 
ទាមទារសមាាប់ារងារ មានន័យាដូចជា 
ឯកសណ្ឋាន ឬសំភារៈសំអាតជាដើម។

ាររៀបចំាររស់នៅ៖ គួរតារួមបញ្ចូល 
ភាពឯកជន កន្លាងទុកដក់សំភារៈដា
លអាចចក់សោរ គាឿងសងា្ហារឹម និង 
បន្ទប់ដាលមានខាយល់អាាស និងគុណភាពល្អ 
ពាមទាំងបរិមាណអាហារដាលអាចទទួលយក
បនៅតាមតំរូវារ   វបាបធម៌ និងសសនា។
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អនុសញ្ញានាះបនបងា្ហាញ៖

ភាពសំខាន់លំអិត នាកិច្ចសនាយាារងារពលករធ្វើារតាមផ្ទះ៖

ពលករធ្វើារតាមផ្ទះគួរតាតាូវបនជូនដំណឹងអំពី 
លក្ខខណ្ឌារងារ លក្ខខណ្ឌនាកិច្ចសនាយាដាលពាញចិត្
តអោយ    សរសារជាលាយលក្ខ័ណអកាសរក្នុងកិច្ចសនាយា។ 
លក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមាន:

•	 ឈ្មាះ និងអាស័យដ្ឋានរបស់និយោជកនិ
ងកម្មករនិយោជិត

•	 អាសយដ្ឋាននាកន្លាងធ្វើារធម្មតាឬកន្លា
ងធ្វើារដទា

•	 ាលបរិច្ឆាទចប់ផ្ដើម 
និងកន្លាងដាលធ្វើកិច្ចសនាយា គឺសមាាប់រ
យៈពាលដាលបនបញ្ជាក់ចាបាស់លាស់មួ
យនិងរយៈពាលរបស់កិច្ចសនាយា

•	 បាភាទនាារងារដាលនឹងតាូវបនអនុវត្ត

•	 ទឹកបាាក់ដាលតាូវបង់ថ្លាឈ្នួល, 
វិធីសសា្តនាារគណនា 
និងរបៀបដាលតាូវបង់ថ្លាឈ្នួល

•	 ម៉ាងធម្មតានាារងារ

•	 បាាក់ឈ្នួលសំរាប់ារឈប់ស
មាាកបាចំឆ្នាំ ជារៀងរាល់ថ្ងា 
និងពាលសំរាកបាចំសប្តាហ៍

•	 ផ្តល់អាហារ និងកន្លាងស្នាក់នៅ 
បាសិនបើអាចអនុវត្តបន

•	 ផ្ដល់ជូនរយៈពាលនាារសកលាបង 
បាសិនបើអាចអនុវត្តបន

•	 ល័ក្ខខ័ណ្ឌនាារធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍, 
បាសិនបើអាចអនុវត្តបន

•	 កិច្ចពាមពាៀង និងលក្ខខណ្ឌទាក់
ទងៅនឹងារបញ្ចប់នាារងាររួ
មមានរយៈពាលនាារជូនដំណឹង 
ទាំងពលករធ្វើារតាមផ្ទះ និងនិយោជក។

នៅកាាមអនុសសន៍នាះ៖
វាគួរតាមានកិច្ចសនាយាគំរូដាលអាចរកបន
ោយសារី និងលក្ខខណ្ឌារងារក៏ដគួរតារួ
មបញ្ចូល៖ 

•	 ពិពណ៌នាារងារ

•	 ារឈប់សមាាកឈឺ ហើយបើអនុវត្តបន ារឈប់
សមាាកផ្ទាល់ខ្លួនណមួយផាសាងទៀត

•	 អតាានាារផ្ដល់បាាក់ឈ្នួល ឫសំណងសមាាប់ារ
ងារបន្ថាមម៉ាងនិងបាចំារ

•	 ផ្ដល់ារបង់បាាក់ឈ្នួលផាសាងទៀតដាលពលករធ្វើ
ារតាមផ្ទះមានសិទ្ធិទទួលបន

•	 ារទូទាត់ណមួយនៅក្នុងបាភាទ 
និងតម្លារូបិយវត្ថុរបស់ពួកគា

•	 ពត៌មានលំអិតនាារស្នាក់នៅណមួយដាលបន
ផ្តល់

•	 ារអនុញ្ញាតអ្វីមួយដាលាត់បន្ថយទឹកបាាក់ដាល
តាូវបង់ថ្លាឈ្នួលជូនពលករ។

ជាផ្នាកមួយនាគោលារណ៍គាឹះនិងស្តង់ដរថ្មីនាអនុសញ្ញានាះ នាអង្គការពលកម្មអន្ដរជាតិ៖

ពលករធ្វើារតាមផ្ទះមានសិទ្ធិចងកាង៖

ពលករធ្វើារតាមផ្ទះមានសិទ្ធិសារីភាពនាារបង្កើតសមាគម និងារចរចសមូហភាព។

រដ្ឋាភិបលគួរារពរសិទ្ធិពលករធ្វើារតាមផ្ទះ ក្នុងារបង្កើត និងចូលរួមជាមួយអង្គការក៏ដដូចជា
សហព័ន្ធ  និងសហព័ន្ធពលករ។

រដ្ឋាភិបលគួរតាអនុវត្តបទបាបញ្ញត្តិនាអនុសញ្ញាោយពិគាាះយោបល់ជាមួយអង្គការកម្មករ ជាពិ
សាសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាារមិនរាប់បញ្ចូលកម្មករោយឡាកណមួយ វិធានារដើមាបីធានាឱាយប
ននូវសារីភាពចងជាសមាគម សុខភាពនិង សុវត្តិភាព សន្តិសុខសង្គកម និងារារពរមាតុភាព។

នៅកាាមអនុសសន៍៖

ដកចាបាប់ ឬគោលនយោបយដា
លមានាររឹតបន្តឹងារចងកាង 
និងារពងាឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការ ។
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អនុសញ្ញានាះក៏ដរួមបញ្ចូលទាំងារ៖

សិទ្ធរិបស់ពលករចំណកសាកុ និងទីភា្នាក់ងារជាើសរីសពលករ:
ពលករចំណកសាុកធ្វើារតាមផ្ទះមានសិទ្ធិក្នុងារសរសារអំពីារ
ផ្ដល់ារងារ ឬកិច្ចសនាយាមុនពាលដាលពួកគាបនចកចាញោយ
មានលក្ខខណ្ឌបាតិបត្តិនៅក្នុងបាទាសគោលដៅ ។

រដ្ឋាភិបលគួរ កំណត់លក្ខខណ្ឌទីភា្នាក់ងារដាលបនបើកដំណើរ 
ធានាាមានារារពរ និងនីតិវិធីសុើបអង្កាតពកាយ  បណ្តឹង 
ាររំលោភ និងារអនុវត្តក្លាងបន្លំ។

រដ្ឋាភិបលក៏ដគួរតាបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌពលករធ្វើារតាមផ្ទះដាលមានសិទ្ធិ ធ្វើារមាតុភូមិនិវត្តន៏ដ និង
ធានាាកមាាដាលពលករបង់ជូនទីភា្នាក់ងារមិនតាូវបនដកចាញពីបាាក់ឈ្នួលពលករធ្វើារតាម
ផ្ទះ។

រដ្ឋាភិបលគួរតាមានកិច្ចពាមពាៀងទ្វាភាគី ឬា្នាក់តំបន់ដើមាបីទប់ស្កាត់ាររំលោភបំពនឆ្លងតំបន់ពី
ទីភា្នាក់ងារ និងារលួចបន្លំ។

នៅកាាមអនុសសន៍៖
រដ្ឋាភិបលគួរលើកកម្ពស់
ារអនុវត្តដ៏ដល្អនាទីភា្នាក់
ងារារងារ។

នៅកាាមអនុសញ្ញានាះ៖

សមាជិករដ្ឋមានាតព្វកិច្ចារពរកម្មករក្នុងសាុកទាំង:
ពលករធ្វើារតាមផ្ទះគួរតាមានារចូល
រួមក្នុងដំណើរារៅតុលាារ សលាក្តី 
និងយន្តារោះសាាយវិវាទផាសាង  ទៀត។

រដ្ឋាភិបលគួរតាកំណត់យន្តារបណ្
តឹង ារតាួសតពិនិតាយារងារ ារអនុវត្តចាបាប់ 
និងារដក់ោស សមាាប់ារពរ  
ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ ដាលបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌ
ជាពិសាសដំណើរារតាួសតពិនិតាយនៅក្នុងគាួសសរ 
ោយមានារគោរពសិទ្ធិឯកជន។

នៅកាាមអនុសសន៍៖

រដ្ឋាភិបលគួរបង្កើតយន្តារសមាាប់ារ 
រាយារណ៍ យយី រំលោភបំពន និងអំពើហិងាសា។ 
ករណីទាំងនាះគួរតាតាូវបនសុើបអង្កាត និងពលក
រធ្វើារតាមផ្ទះគួរតាទទួលបនារស្តារនីតិសមាបទា 
ារស្នាក់នៅ និងារថាទាំសុខភាព។

រដ្ឋាភិបលគួរតាធានាារចូលរួមរបស់ពលករធ្វើ
ារតាមផ្ទះ ក្នុងដំណើរនីតិវិធីបណ្តឹងនិងារោះ
សាាយទំនាស់ក្នុងអំឡុងពាល និងបនា្ទាប់ពីារងារ 
រួមទាំងារធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត។

នៅកាាមអនុសសន៍៖
បាទាសជាសមាជិកតាូវបនណានាំឱាយារពរពលករធ្វើារតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនលើសពីបទ
ដ្ឋានអបាបបរមាស្តីពី៖

រដ្ឋាភិបលគួរតាបង្កើត បាព្ធ័នទូរស័ព្ទសំរាប់ពាលអាសន្ន ផ្ទះសង្គាាះបនា្ទាន់ 
ផ្តល់នូវបាព័ន្ធនាារបើកមើលមុន និងផាសព្វផាសាយពត៌មាន។

រដ្ឋាភិបលគួរតាបង្កើតកម្មវិធីដើមាបីលើកទឹកចិត្តដល់ារអភិវឌាឍសមត្ថភាពរបស់ពលករធ្វើារតាម
ផ្ទះ និងឱាសារងារារយល់ដឹងពីតុលាយភាពជីវិត និងារងារ ពាមទាំងារបាមូលទិន្នន័យចំប
ច់សមាាប់ារធ្វើគោលនយោបយបន្ថាម ទៀត។

រដ្ឋាភិបលគួរតាធ្វើារជាមួយគ្នា និងកិច្ចសហបាតិបត្តិារនៅា្នាក់តំបន់ទ្វាភាគី 
និងអន្តរជាតិ ជាពិសាសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាារជួញដូរពលកម្មោយបង្ខំ, សន្តិសុខសង្គកម, 
ារតាួសតពិនិតាយភា្នាក់ងារារងារ, ារផាសព្វផាសាយារអនុវត្តន៍ល្អ និងារបាមូលស្ថិតិ។

រដ្ឋាភិបលគួរតាអនុវត្តកាមសីលធម៌សមាាប់បុគ្គកលិការទូត និងសហារដើមាបីទប់ស្កាត់ារអនុវ
ត្តន៍ាររំលោភបំពន។
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លើសពីអនុសញ្ញា និងអនុសសន៍៖
អង្គការ វាទិាអាសុីប៉ាសុីហ្វិគស្ដីពីសា្ដី ចាបាប់ និងារអភិវឌាឍន៏ដ(Asia Pacific Forum 
on Women, Law and Development-APWLD) អំពវនាវឱាយមានវិធានារបន្ថាមទៀ
តដើមាបីដក់បញ្ចូលក្នុងចាបាប់ជាតិសមាាប់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ៖

សិទ្ធិរបស់ពលករដើមាបី ផ្លាស់ប្តូរនិយោជករបស់
ពួកគានៅក្នុងករណីនាពលករចំណកសាុក ផ្លា
ស់ប្តូរទីភា្នាក់ងារារងារនិងឬឈ្មួញកណ្តាលដា
លពួកគាតាូវបនជួលតាមរយៈ។

សមត្ថភាពរបស់ពលករចំណកសាុក
ធ្វើារតាមផ្ទះ ដាលតាូវបនជួលោយ
ផ្ទាល់ជាមួយនិយោជកនៅក្នុងបាទាស 
គោលដៅោយគ្មានអន្តរារីណមួយ ជាពិ
សាសពលករចំណកសាុកធ្វើារតាមផ្ទះ។

សិទ្ធិក្នុងារស្នាក់នៅរបស់ពលរធ្វើារតាមផ្ទះ
គួរតាមានមិនតិចជាងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ព
លករចំណកសាុកដទា  ទៀត។

ពលករធ្វើារតាមផ្ទះគួរតាអាចបន្ដរស់នៅក្នុ
ងបាទាសគោលដៅ និងតាូវបនជួលក្នុងអំឡុ
ងពាលកិច្ចដំណើរារនីតិវិធី ផ្លូវចាបាប់បាឆំង
នឹងនិយោជករបស់ពួកគា ទីភា្នាក់ងារារងារ 
ឬឈ្មួញកណ្តាលផាសាងទៀត។

ពលករធ្វើារតាមផ្ទះក៏ដគួរតាតាូវលើកលាង
ពីថ្លាសាវាអនោ្តាបាវាសន៍ក្នុងារបន្ដារស្នាក់
នៅរបស់ពួកគានៅក្នុងបាទាសគោលដៅោ
យរង់ចំដំណោះសាាយនាកិច្ចដំណើរារនីតិ
វិធីផ្លូវចាបាប់បាបណមួយនោះ។

កមាា និងថ្លាារងារមិនគួរតាូវបនយកពីពលក
រធ្វើារតាមផ្ទះ ដូចដាលមានចាងក្នុងមាតាា៧ 
(១) អនុសញ្ញាស្ដីពីភា្នាក់ងារជាើសរីសពលករ
ឯកជន ឆ្នាំ ១៩៧៧ (លាខ ១៨១) ។

ឥឡូវនាះគឺអ្វី? ផ្លូវដើមាបីផ្តល់សច្ចាប័ន:

ឥឡូវអនុសញ្ញានាះតាូវបនអនុម័ត រដ្ឋជាសមាជិកតាូវបនទាមទារនៅកាាមរដ្ឋ
ធម្មនុញ្ញអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងារដក់អនុសញ្ញានាះៅអាជា្ញាធររបស់ខ្លួន 
(ជាធម្មតារដ្ឋសភា) សមាាប់ពិចរណ៖

ដំណើរារនាារពិចរណនាះជាធម្មតាចប់
ផ្តើមជាមួយនឹងារសិកាសានាចាបាប់ដាលមាន
សាាប់ ដំណើរនាសំណើសមាាប់ារផ្តល់សច្ចា
ប័នៅកាសួង និងមន្ទីរជាមួយនឹងារសមាាច
ចិត្តាតើតាូវផ្តល់សច្ចាប័នអនុសញ្ញរឺអត់?

បាសិនបើមានចាបាប់ជាតិបនបញ្ចូលរួចហើយ
រួមមាន បទដ្ឋានអបាបរមានាអនុសញ្ញានោះរដ្ឋា
ភិបលអាចនឹងចុះហត្ថលាខានិង ផ្តល់សច្ចាប័
នលើអនុសញ្ញានាះបើមិនដូច្នាះទារដ្ឋាភិបល
អាចនឹងមានារធ្វើវិសោធនកម្មចាបាប់នាពាល
បច្ចុបាបន្ននាះដាលអាចនឹងចំណយពាលមួយ
ចំនួន។

វាមិនមានភាពចំបច់ាចាបាប់ជាតិទាំងអស់គឺ
តាូវតាសាបជាមួយនឹងអនុសញ្ញាមុនពាលារ
ផ្តល់សច្ចាប័ន។ ារផ្តល់សច្ចាប័នលើរដ្ឋាភិប
លមួយដាលអាចបងា្ហាញពីជំហានបន្តបនា្ទាប់ដា

លនឹងតាូវបនយកៅអនុវត្តោយគោរពតាម
អនុសញ្ញា។

បាទាសជាសមាជិកគួរដក់ស្នើរបយារណ៍
ៅាន់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ លើសកម្មភា
ពលំអិតដាលពួកគាបនធ្វើមកទល់ពាលនាះ
ឆ្ពាះៅរការផ្តល់សច្ចាប័ន។

បើសិនជាបាទាសទាំងពីរទាំងបាទាសបញ្ចូ
នពលករ និងបាទាសដាលទទួលពលករ ផ្ត
ល់សច្ចាប័នអនុសញ្ញានាះហើយបនា្ទាប់មកពួ
កគាយល់ពាមដើមាបីអនុវត្តអនុសញ្ញានាះនិង
ទទួលខុសតាូវោយសាបចាបាប់ៅតាមស្ត
ង់ដរបស់ខ្លួនមានន័យាពលករធ្វើារតាម
ផ្ទះនឹងតាូវបនទទួលស្គាល់ និងទទួលបន
ារពរោយចាបាប់នាះមិនាតាពួកគាធ្វើារ
នៅក្នុងបាទាសរបស់ខ្លួន ឬកាាបាទាស ។

ចប់ផ្តើមោយារធ្វើឱាយបាាកដាអ្នកតាវូបនជនូដណឹំងអពំអី្វដីាលតាវូបនទាមទារសមាាប់ារផ្ត
ល់សច្ចាប័នោយបាទាសរបស់អ្នក ធ្វើឱាយបាាកដាអ្នកយល់ពីអ្វីដាលចាបាប់ជាតិតាូវារធ្វើវិសោធ
នកម្មដូចជាករាមិនរាប់បញ្ចូលពលករធ្វើារតាមផ្ទះ ឬមិនសាបតាមអនុសញ្ញានាះ ាតើមានចាបាប់
ណមួយនាពាលបច្ចុបាបន្នស្តីពីពលករធ្វើារតាមផ្ទះ ឬបាសិនបើអត់ ចាបាប់ថ្មីទាំងសាុងតាូវពាាង។

បាសិនបើតាូវារមានកំណាទមាង់ចាបាប់សំខាន់ណមួយ បនា្ទាប់មកផ្តាតលើារជំរុញឱាយរដ្ឋាភិប
លរបស់អ្នកដើមាបីចុះហត្ថលាខាលើអនុសញ្ញា ខណៈដាលសាចក្តីពាាងធ្វើវិសោធនកម្មនាះនិងកំពុ
ងតាូវបនគារៀបចំតាួសសតាាយផ្លូវសមាាប់ារផ្តល់សច្ចាប័ននៅពាលកាាយបន។

សូមចំា សិទ្ធិក្នុងារចងកាងឥឡូវនាះ គឺជាសិទ្ធរបស់ពលករធ្វើារតាមផ្ទះ។ ភាពខា្លាំងនាចំនួន
ពលករធ្វើារតាមផ្ទះរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ សូមទំនាក់ទំនងមក អង្គការ វាទិាអា
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